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Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisija 22.02.2022. (prot.Nr.8) 

Lēmums 
Cēsīs 

 
2022.gada 22. februārī                                                                                                                Nr.81 

Par atļauju šautuves darbībai   
 

Cēsu novada pašvaldībā saņemts Jāņa Gobas (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums (reģ. 
pašvaldībā 16.12.2021. ar Nr.6-2-6/4/2021/7287) ar lūgumu izsniegt otrās kategorijas atļauju 
šautuves darbībai Iesniedzējam piederošajā īpašumā “Graviņas”, Vaives pag., Cēsu novads.  
Iesniegumam pievienoti: 
 Cēsu novada būvvaldes 15.12.2021.“Atzinums par būves pārbaudi”;  
Cēsu novada būvvaldes 24.04.2020.“Atzinums par būves pārbaudi”;  
Vidzemes Reģionālās vides pārvaldes 20.07.2020.“Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais 
izvērtējums Nr.VI20SI0057. 

Ieroču aprites likuma 70.panta trešā daļa nosaka, ka otrās un trešās kategorijas šautuves 
izveidei un darbībai nepieciešama pašvaldības atļauja. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju izsniegt 
atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. 

  Ministru kabineta  2020. gada 28.jūlija noteikumi Nr. 494 “Šautuvju izveidošanas un darbības, 
kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” (turpmāk-
Noteikumi) nosaka prasības šautuvju izveidošanai un darbībai, kārtību, kādā izsniedz un anulē 
atļauju šautuves izveidošanai un darbībai, kārtību, kādā Latvijā notiek treniņšaušana un šaušanas 
sporta sacensības, kā arī šautuvēs ievērojamos drošības noteikumus.  

Iesniedzēja iesniegumā sniegta Noteikumu 16.punktā noteiktā informācija un pievienoti 
Noteikumu 17.punktā norādīties dokumenti: 

Pašvaldībā saņemts: 
Cēsu novada būvvaldes atzinums par šautuves atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības 

jomā, kā arī Noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām; 
Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 16.02.2022. sniegtā mazā ērgļa 

Clanga pomarina mikrolieguma nosacījumi šautuves ekspluatācijā (iesniegts pēc pašvaldības 
17.01.2022. lūguma). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

11.punktu, Ieroču aprites likuma 70.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija 
noteikumus Nr.494 „Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta 
sacensību norises un drošības noteikumi”, pēc balsojuma rezultātiem 9 - par (Ainārs Šteins, Dace 
Eihenbauma, Elita Eglīte, Evita Šīrante, Kaspars Auziņš, Maruta Drubiņa, Vēsma Lukstiņa, Vladimirs 
Kalandārovs, Zane Gulbinska),  pret nav,  atturas nav, (Ilze Goba nepiedalās lēmuma pieņemšanā),   
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija nolemj: 

 



1. Izsniegt Jānim Gobam uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas atļauju šautuves darbībai īpašumā 
“Graviņas”, Vaives pag., Cēsu novads, ievērojot Valsts Vides dienesta Vidzemes reģionālās 
vides pārvaldes 16.02.2022. minētos nosacījumus (Pievienots kā pielikums). 

2. Piecu darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas publicēt pašvaldības tīmekļvietnē informāciju 
par izsniegto atļauju. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas priekšsēdētājs. 
 

 
 
 
 
Attīstības un teritorijas plānošanas  
komisijas priekšsēdētājs     /personiskais paraksts/  A.Šteins 
 
Sekretāre     /personiskais paraksts/  A.Alksnīte 
 
Noraksts pareizs. 
 
Cēsu novada centrālās administrācijas 
 Administrācijas                    A.Alksnīte 
biroja sekretāre 
 
E.Atvara 26687719 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 



VIDZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266 | Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451 

 e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmierā 

 

16.02.2022 Nr. 2.3/674/VI/2022 

Uz 17.01.2022. Nr. 6.2-10/2022/158 

 

Cēsu novada pašvaldības 

Cēsu novada Centrālajai adminstrācijai  

Nosūtīšanai eAdresē 

 

Par informācijas sniegšanu 
 

Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir 

saņēmusi un izskatījusi Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada Centrālās administrācijas 

vēstuli, kurā tiek lūgts izvērtēt un aktualizēt Pārvaldes sākotnējo izvērtējumu VI20SI0057 un 

tehniskos noteikumus Nr.VI200225. 

2020.gadā Pārvalde veica sākotnējo izvērtējumu (Nr.VI20SI0057) Jāņa Gobas, personas 

kods: 170274-11290 pieteiktajai paredzētajai darbībai – šautuves ierīkošanai nekustamajā 

īpašumā “Graviņas”,  kadastra Nr. 4290 001 0064, Vaives pagastā, Cēsu novadā. Apkopojot 

sākotnējā izvērtējuma rezultātus, tika pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras nepiemērošanu un darbībai tika izdoti tehniskie noteikumi Nr.VI20T0225. 

Šobrīd paredzētā darbība ir īstenota – šautuve nekustamajā īpašumā “Graviņas”,  

kadastra Nr. 4290 001 0064, Vaives pagastā, Cēsu novadā ir ierīkota. Tehnisko noteikumu 

izdošanas mērķis ir sasniegts. Turklāt objekts ir nodots ekspluatācijā (saskaņā ar Būvniecības 

informācijas sistēmā pieejamo informāciju 04.10.2021. būvniecības lietā Nr. BIS-BL-379455-

3260 ir ieraksts par “būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē”, dokumenta numurs BIS-BV-18.9-2021-8397). Tā kā šautuve ir ierīkota un notiek tās 

ekspluatācija, nav pamata pārskatīt izdoto tehnisko noteikumu vides aizsardzības prasības, kas 

izvirzītas šautuves ierīkošanai. 

Ņemot vērā, ka 2021. gada 9. februārī šautuves tiešā tuvumā tika izveidots īpaši 

aizsargājamas putnu sugas – mazā ērgļa Clanga pomarina mikroliegums un noteikta 

mikrolieguma buferzona, Pārvalde ir lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes 

reģionālajai administrāciju (turpmāk – Administrācija) sniegt atzinumu par esošās/ierīkotās 

šautuves ietekmi uz aizsargājamo putnu un iespējamiem ietekmju mazinošiem pasākumiem. 

Administrācija atzinumā ir norādījusi, ka šautuve atrodas aptuveni 380 m attālumā no 

mikrolieguma un gandrīz robežojas ar tā buferzonu. Administrācijas ieskatā ir pamats bažām, 

ka šautuves ekspluatācijas radītais troksnis var būt traucējošs mazajam ērglim, īpaši 

ligzdošanas periodā un mazuļu augšanas laikā – no 1. marta līdz 31. augustam. Sugu un 

biotopu aizsardzības likuma 11. pants skaidri nosaka, ka ir aizliegta īpaši aizsargājamo putnu 

apzināta traucēšana, sevišķi vairošanās un mazuļu augšanas laikā. Tādējādi Administrācija 

secinājusi, ka ierīkotās šautuves ekspluatācijai ir iespējama negatīva ietekme uz īpaši 



aizsargājamo putnu sugu, mazo ērgli, kura aizsardzībai ir noteikts mikroliegums un 

mikrolieguma buferzona. Administrācijas ieskatā situācijas pilnvērtīgākai izvērtēšanai ir 

jāpieaicina sertificēts eksperts – ornitologs. Ievērojot augstākās piesardzības principu, kamēr 

nav saņemts eksperta atzinums, laika periodā no 1. marta līdz 31. augustam šautuves 

izmantošana nav pieļaujama. 

 

Ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas atzinumā 

izvirzīto nosacījumu, Pārvalde uzskata, ka turpmāka esošās šautuves ekspluatācija ir 

pieļaujama, ja tiek saņemts sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (joma – 

putni) atzinums1, un šautuves izmantošanas laikā tiek ievērotas visas eksperta atzinumā 

izvirzītās rekomendācijas/nosacījumi. Kamēr eksperta atzinums nav saņemts, šautuves 

darbība ir jāpārtrauc laika periodā no 1. marta līdz 31. augustam.  

 

Lūdzam ņemt vērā, ka šautuve un nekustamais īpašums “Graviņas”,  kadastra Nr. 4290 

001 0064, Vaives pagasts, Cēsu novads atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā Natura 2000 – Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Atbilstoši likuma 

Gaujas nacionālā parka likuma 1.panta otrās daļas nosacījumiem Gaujas nacionālā parka 

pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde. Līdz ar to par turpmāku rīcību aicinām 

vienoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

 

 

Direktore D. Rudusa 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 

 

 

 

 

Īrisa Rodiņa 64207268 

irisa.rodina@vvd.gov.lv  

 
1 Eksperta atzinumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumu Nr.925 “Sugu un 

biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” prasībām. Apsekošana 

jāveic putnu ligzdošanas laikā 
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